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Integral and  
Semi-integral Bridges



)های بدون درز انبساط-پل(
مقدمه 

ها دارند، -های يکپارچه و نيمه پکپارچه، که امروزه کاربرد وسيعی در طراحی و ساخت پل-در اين گزارش به معرفی پل
.  شود-پرداخته می

هايی هستند که در آنها درز انبساط بين کوله وعرشه پل حذف شده و کوله و عرشه پل به صورت قابی -های يکپارچه پل-پل
(Frame) باشند-می  .

  .  آورند-برداری به وجود می-های با درز انبساط در بهره-هايی است که پل-اين رويکرد ناشی از مشکالت و هزينه

ها -مشکالت درزهای انبساط در پل

توان به -مشکالت درزهای انبساط را می. باشد-ها در محل درزهای انبساط می-برداری و نگهداری پل-يکی از مشکالت بهره
.  شرح زير خالصه نمود
ها آسيب به بتن عرشه و کوله در -ها و محل نئوپرن-بندی درزهای انبساط و نفوذ آب به ديوارها، پايه-مشکالت مربوط به آب

.های يخبندان و شوره زدن آن و نهايتًا وارد آمدن آسيب به کوله و عرشه پل از آن ناحيه-سيکل
وارد آمدن آسيب به طرفين درز در اثر ضربه عبور ترافيک سنگين که اين آسيب با ناهمواری درز انبساط نسبت به اطراف 

.يابد-آن افزايش می
بردار مستلزم انسداد ترافيک به صورت -عمر کوتاه درز انبساط و مشکالت تعويض آن که عالوه بر تحميل هزينه به بهره

.  باشد-مقطعی می
سر و صدای ناشی از عبور وسائط نقليه از محل درز انبساط که به خصوص در مناطق شهری موجب سلب آسايش شهروندان 

. گردد-می
های پل به صورت -گردد که از تعبيه درز انبساط خودداری و کوله-های جديد سعی می-بنا به داليل فوق در طراحی

Integrated   ياSemi- Integrated های طراحی نيز محدوديتی برای استفاده از اين -نامه-در آئين. طراحی گردد
.  توان از اين روش استفاده نمود-های با طول زياد نمی-البته در پل. روش وجود ندارد

 



 
های بدون درز -سابقه اجرای پل

های بدون درز -سابقه طوالنی دارد و مقاالت و تحقيقات زيادی در زمينه پل) بدون درز(های يکپارچه -طراحی و اجرای پل
.  اند-های با درز انبساط ترجيح داده شده-رغم برخی مشکالت به پل-در کشورهای مختلف صورت گرفته است که علی

-Integral and Semiدر مرجعی به نام  integral Bridges  اين روش مورد بررسی واقع شده است.

  



 
  

های بدون درز در ايالت -طبق مرجع نامبرده محدوديت طول پل. های بدون درز مطرح گرديده است-مزايای استفاده از پل
به . های بزرگتری استفاده شده است-بوده است و به تدريج از طول) 175ft )53.3 mميالدی برابر  ١٩۴۶اهايو در سال 

.  بدون درز اجرا گرديده است) 1175ft )358mتنيده تنيسی به طول -پل پيش ١٩٨٠طوريکه درسال 



های -مديريت راه FHWAکنفرانس  ٢٠٠۵نشريه سال 
فدرال آمريکا، جدول طول مجاز برای اين روش را در 

های با تيرهای -تنيده با تيرهای بتنی و پل-های پيش-پل
.فوالدی ارائه نموده است



ها به دو گروه -در اين جدول پل 
ساخته بتنی پيش تنيده و -تيرهای پيش

ها با تيرهای فوالدی تقسيم شده است -پل
های -و حداکثر طول دهانه نيز برای پل

يکپارچه  و نيمه يکپارچه و همچنين 
زاويه بيه مجاز و انحنای قوس ارائه 

.  گرديده است



 ١٩٩۶سال  BAنامه -آئين
کشور انگلستان نيز استفاده 

های بدون درز را -از پل
 ۶٠های کمتر از -برای دهانه

.  متر اجباری ساخته است



:  های زير است-ها مطابق شکل-های مختلف اين پل-نامه گونه-در اين آئين



يکپارچه های يکپارچه و نيمه -طراحی پل
های بدون درز، در اثر -باشند در حاليکه در پل-ها تحت فشار خاک خاکريز پشت آن می-های بار درز انبساط، کوله-در پل

ها ممکن است از خاک پشت آن -آورند و در هنگام انقباض پل، کوله-ها به خاک پشت آن فشار وارد می-انبساط پل کوله
.  باشند-ها اندرکنش با يکديگر می-ها سازه پل و خاک پشت کوله-بنابراين در اين پل. فاصله پيدا نمايند



يکپارچه های يکپارچه و نيمه -طراحی پل
های بدون درز، در اثر -باشند در حاليکه در پل-ها تحت فشار خاک خاکريز پشت آن می-های بار درز انبساط، کوله-در پل

ها ممکن است از خاک پشت آن -آورند و در هنگام انقباض پل، کوله-ها به خاک پشت آن فشار وارد می-انبساط پل کوله
.  باشند-ها اندرکنش با يکديگر می-ها سازه پل و خاک پشت کوله-بنابراين در اين پل. فاصله پيدا نمايند

.  باشد-ها می-ها استفاده از اجزا محدود با رفتار غيرخطی خاک پشت کوله-ترين روش طراحی اين پل-مناسب
.  شده است)ارائه(ها تابعی از تغيير مکان کوله است و بر حسب اين تغيير مکان در مراجع ضرائبی -فشار خاک پشت کوله



يکپارچه های يکپارچه و نيمه -طراحی پل
.در آيين نامه              توزيع فشار خاک پشت کوله به شرح زير نشان داده شده است BA-42



 
ها و -در اکثر مقاله. های يکپارچه تأثير زيادی در لنگرهای وارد به آن دارد-ها در پل-بايد توجه داشت که سختی کوله

.باشد-میهای فوالدی که دارای انعطاف پذيری زيادی هستند، -ها به صورت شمع ستون با شمع-تحقيقات کوله



در برخی موارد برای اجتناب از اين لنگرها اتصال  
 .باشد-ها به شکل مفصل می-ديوار کوله به شمع

های يکپارچه با عرشه دارای اين مزين است که -کوله
گردند و در -های االستومری حذف می-گاه-در آن تکيه

برداری از آن کاهش -نتيجه هزينه احداث پل و بهره
.  يابد-می

چنانچه نتوان کوله و عرشه را به صورت يکپارچه 
توان از سيستم نيمه يکپارچه     -طراحی نمود می

(Semi – integrated)  با تعبيه ديافراگم در پشت
.کوله استفاده نمود

های يکپارچه با عرشه دارای اين مزين است که -کوله
گردند و در -های االستومری حذف می-گاه-در آن تکيه

برداری از آن کاهش -نتيجه هزينه احداث پل و بهره
.  يابد-می

چنانچه نتوان کوله و عرشه را به صورت يکپارچه 
توان از سيستم نيمه يکپارچه     -طراحی نمود می

(Semi – integrated)  با تعبيه ديافراگم در پشت
.کوله استفاده نمود

  



 (Approach Slab)دال -پيش
استفاده  (Approach Slab)ها و کاهش اثرات نشست آن از پيش دال -جلوگيری از نشست خاک پشت کولهبرای 

.  باشد--دال الزامی نمی-گرچه استفاده از پيش. شود-می
دال ضعيف باشد و دچار شکستگی -دال توصيه شده است زيرا چنانچه پيش-در برخی از تحقيقات صورت گرفته حذف پيش

.  باشد-تر از پر کردن روسازی با مصالح مناسب می-گردد، تعمير آن بسيار دشوارتر و پرهزينه
.  ها توصيه شده است-در پشت کوله) خاک مسلح(در برخی از مقاالت ديگر استفاده از ژئوگريد 

های نامنظم در -گردد، برای جلوگيری از ترک-ها منتقل می-از آنجا که تغيير مکان پل به خاکريز و روسازی پشت کوله
در برخی جزئيات از . شود-پذير پر می-اين درز با مصالح انعطاف. گردد-دال يک درز تعبيه می-آسفالت، در انتهای پيش

.استدال و روسازی استفاده شده -گاه بين انتهای پيش-يک تکيه







با تشكر از همراهي شما
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